


Wanneer de tijd gekomen is 
misschien eerder dan je verwacht 

dan komt God je wel roepen 
Hij is het die op je wacht. 

Moeder Slag ter Pelle. 

In liefdevolle herinnering aan 

Antonius Bernardus Slag 

weduwnaar van Christina Johanna ter Pelle. 

Hij werd geboren op 6 september 1911 
te Weerselo. 

Hij overleed op 11 mei 2001 te Glanerbrug. 

Na de H. Eucharistieviering op woensdag 
16 mei in de kerk van O.L.V. van de 

Allerh. Rozenkrans te Glanerbrug hebben 
we zijn lichaam te ruste gelegd op de 

R.K. begraafplaats aldaar. 

Wij nemen afscheid van een fijne goede vader 
en opa. Een vader die alles voor zijn kinderen 
overhad. Die zelfs toestond dat zijn kinderen een 
boot in de tuin bouwden en dat was zeker geen 
kleine boot. "As ze moar van de stroat bint dan 
ist good" was een gezegde van vader. 

Hij was een harde werker die met veel liefde zijn 
werk op het vliegveld jarenlang vervulde. 
Vader was een gelovig mens die samen met 
moeder veel verdriet in zijn leven heeft gehad. 
Het overlijden van hun zoon, dochter en kleinkind 
heeft diepe wonden achtergelaten. 
Maar ook veel vreugde en liefde hebben ze sa
men beleefd. Samen naar Maria in Lourdes en 
elk jaar naar de processie van St. Gerardus in 
Overdinkel. Vader heeft een Oorkonde ontvan
gen toen hij voor de 50ste keer aan deze bede
vaartstocht deelnam. 
Dan zijn groentetuintje waar hij graag met plezier 
in werkte en als zijn vrouw en kinderen het goed 
hadden, dan was vader gelukkig. 
Wij weten dat vader nu gelukkig met moeder bij 
God is dat zij geen pijn en verdriet meer hebben. 
Wij zullen onze vader missen en de klein-kinde
ren hun opa. 
In dankbaarheid bidden wij voor hem en zullen 
hem nooit vergeten. 

Goede Moeder Maria en H. Gerardus Majel/a 
bid met ons dat hij eeuwig leven mag. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden 
van onze vader zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


